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1984 staat voor de deur. We hebben
in de Vrijbrief al vaker geschreven
over het 1984 van George Orwell en
U hoeft maar om U heen te kijken om
te zien hoe dicht we daarbij zijn.
De overheidsinvloed wordt van dag
tot dag groter en de persoonlijke
vrijheid steeds kleiner. Zelfs als
men binnen de overheid ruzie heeft
(Regering- Ambtenaren) gaat dat ten
koste van de andere burgers.
Maar ook al gaan we wat vrijheid be-
treft inonze maatschappij de verkeer-
de kant op, de tegenkrachten beginnen
ook beter en ;meer vorm te krijgen.
Want we hadden in de Benelux toch
een heel goed Libertarisch 1983. ;

Het toppunt was wel de Europesche
Libertarische Conventie in Brussel.
Een 140 personen uit een 14-tal ver-
schillende landen waren een week bij
elkaar en bespraken principes en toe-
passingen. "De accu's werden opgela-
den" en nieuwe initiatieven werden
er gestart.
De Libertarische Kring Rotterdam /

Schiedam groeit gestaag en krijgt
steeds beter vorm.
De Libertarische "instuif" waarbij

iedereen elke donderdagavond van zes
tot acht uur (of later) gewoon kan
in en uit lopen, draait als proef.
De juiste vorm daarvoor is nog niet
gevonden maar het begin is er. Kom
ook eens "een borrel drinken", bij
Engels tegenover het Centraal Sta- ,
tion.

De Libertarische Kring Tilburg werd
opgericht en komt nu ook maandelijks
bij elkaar. ;
De Kring Rotterdam werkt aan de ver-

taling en uitgave van "positie-bepa-
lingen" en een aantal daarvan kunt U
al bestellen. ,
Een Benelux Libertarische Studie-

groep werd opgericht. De leiding daar-
van is in handen van Jaap Jansen en
Eric Verhulst en U zult daar ;in de
toekomst beslist meer van horen.
Het Libertarisch Centrum België or-

ganiseerde op 19 november in Gent, een
discussie-middag, terwijl begonnen is
met het organiseren van een lessen-
cyclus aan de Universiteit van Gent.
Het Libertarisch Centrum Nederland

is begonnen met het organiseren van
twee Trefpunt-bijeenkomsten in 1984 ;
waarvan de eerste zal zijn eind maart/
begin april. Nadere berichten volgen.
Op 12 november vergaderden in Amster-

dam dam de Europese vertegenwoordigers
van Libertarian International. Hier
komen we nog nader op terug. Er werd
onder andere gesproken over de komen-
de Wereld Conventie in 1984 in Londen
en de daarop volgende Europese Con-
ventie in Oslo in 1984.
Publiciteit kregen we ook. Door de

televisie uitzendingen van de Con-
ventie in Brussel, ,en door de arti-
kels van de heer Heitink kunnen we
nu wel zeggen dat een paar miljoen
mensen in de Benelux in ieder geval
het woord "Libertarisme" gehoord of

'•(' vervolg op pag. 2 )
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gelezen hebben* Een volgende keer
zal dat daardoor al minder vreemd
overkomen.
Het Libertarisch Boekcentrum onder

leiding van Paul Rikmans, verkocht
vele honderden exemplaren van het
boekje: "Het Nieuwe Fascisme" door
Ayn Rand en daarnaast nog zeer veel
andere boeken die mensen verder
brachten op het Libertarische pad.
Een groot succes is dat Fred Dekkers

thans een regelmatige "kolom" heeft
in het tijdschrift "Family" dat een
verspreiding heeft onder 800.000 le-
zers . . ' • • . ' ' • • ; '
Er zijn al vage plannen voor oprich-

ting van meer kringen. Mogelijk komt
daar in 1984 iets van terecht. Als
U belangstelling hebt, laat 't dan
even weten.
Vrije Zones zijn in België aangewe-

zen. In Nederland moet de discussie
opnieuw opgepept worden, maar in
Duitsland en Italië is er thans veel
belangstelling. Benieuwd wat er via
de stichting D—zone Marketing en het
Institutum Europeaum samen met
•Mlc'hl el v. Notten in 1984 tot stand
komt.
Gedachten over een Libertarische

Stichting die mensen hulp kan verle-
nen, zijn geboren. Wat er van komt
zal 1984 ons leren.

Alles bij elkaar een fascinerend ge-
heel. Grote mogelijkheden. Een betere
wereld is mogelijk. Een wereld waarin
iedereen in vrijheid en verantwoorde-
lijkheid zal kunnen leven.
Dit kan echter alleen als er vol-
doende mensen van overtuigd zijn:-dat
ieder mens recht heeft op zijn eigen
leven, vrijheid en eigendom. -Dat
niemand geweld mag initiëren tegen
een medemens.
Alleen dan zullen we komen tot een
blijvende vrede. J

Wij wensen U en de Uwen prettige
feestdagen en een gezond 1984 waarin
ook U, ondanks alles, een heel heel
klein beetje kunt bijdragen aan gro-
tere vrijheid en dus aan de wereld-
vrede.

ir. H.J. Jongen.

VERTALING SIL-POSITION PAPERS
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Een half jaar geleden besloot de Rot-
terdamse Kring de SIL position papers
te vertalen. We vonden het belangrijk
een aantal korte stukken/ brochures
beschikbaar te hebben in de Neder-
landse taal, voor geïnteresseerden,
nieuwelingen en voor hen die zich
willen verdiepen in de toepassing
van het Libertarisme op verscheidene
terreinen en vraagstukken. Een groot
aantal kringleden was bereid één of
meer SIL-brochures te vertalen en er
werd een redactiegroep gevormd.Deze
laatste is^niet alleen belangrijk
voor de coördinatie, maar zeker ook
voor de bewerking van de brochures.
De schrijfstijl, de voorbeelden en
vaak zelfs de behandelde onderwer-
pen van de SIL-brochures zijn veel-
al van toepassing op de Amerikaanse
leefwijze, maar niet of nauwelijks
op de Nederlandse cultuur. Boven-
dien worden diverse onderwerpen in
verscheidene brochures bij herhaling
behandeld.
Er zijn thans reeds een aantal ver-
talingen/ bewerkingen beschikbaar.
Getypt op A4-formaat. Als U niet
wilt wachten op de definitieve uit-
gave, kunt U reeds kopieën van de
onderstaande titels bestellen :

- Mensenrechten
- Privé Eigendom
- Censuur in Opmars
- Vrijheid van Recht voor Midden-

Oosten
- Oorlog en Kapitalisme
- Onverdraagzaamheid
- Sexisme & Individu
- Vervuiling
- Libertarische Filosofie
- SIL Principe, Verklaring
- Arbeidswaarde-theorie
- Energie op Rantsoen
- Maatschappij zonder Overheid

U kunt deze aanvragen bij het Liber-
tarisch Centrum Nederland. De kosten
bedragen ƒ 0,50 /BF 10,- per stuk.
voor 1-10 exemplaren ƒ 0,50/BF 10,-

Tn ™UV Het lle t/m 20e exemplaar
J U,JO /BF 5,- per stuk. Het 21e en
volgende exemplaar ƒ 0,20 /BF 3,-
per stuk.
P.S.: Deze brochures zijn bijzonder
geschikt om uit te delen aan vrienden
en bekenden, en om te discussiëren
over een bepaalde kwestie.
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BENELUX LIBERTARISCHE STUDIEGROEP
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Sedert 29 oktober jl. is de Benelux
een studiegroep rijker. Zestien en-
thousiaste mensen woonden de oprich-
tingsvergadering bij. Hieronder volgt
een verslag van deze vergadering te
Roosendaal.
Na een korte introductieronde ontspon
zich een geanimeerde discussie om-
trent de doelstellingen van de stu-
diegroep. Een aantal aanwezigen leg-
de het accent op de externe versprei-
ding van libertarische basisbeginse-
len en libertarische interpretaties'
van de kern van concrete probleemvel-
den in onze samenleving. Anderen von-
den de interne studie-gerichte acti-
viteiten eveneens van groot belang
met het oog op het verdiepen van be-
staande libertarische zienswijzen op
specifieke problemen en ten behoeve
van de persoonlijke geestelijke ver-
rijking. Uiteindelijk konden alle
aanwezigen zich vinden in de volgen-
de hoofddoelstelling : De Benelux
libertarische studiegroep houdt zich
met name bezig met de verspreiding
van libertarische zienswijzen op
vraagstukken in onze samenleving. De
libertarische zienswijzen worden goed
onderbouwd door bestudering van be-
doelde vraagstukken, welke zowel op
de Benelux als op de andere delen
van de wereld betrekking kunnen heb-
ben.
Vervolgens kwamen ter sprake welke
probleemgebieden met name voor de
activiteiten van de studiegroep in
aanmerking komen. Enkele van de naar
voren gebrachte suggesties zijn :
- Economische vraagstukken zoals de
oorzaken van inflatie, werkloosheid,
schuldenproblematiek in de Derde we-
reld ;
- De cultuurgeschiedenis en de invloed
daarvan op onze samenleving;
- De positie van de zwakkeren in een
samenleving op libertaire grondslag,
Het oprichten van de Libertarian
Foundation for Human Assistance;
- Het bestuderen van econometrische
macro-economische modellen;
- Libertaire zelfverdediging;
- Taaimanipulatie en libertaire we-
tenschapsfilosofie;
- Hoe komt het dat mensen vanuit li-
bertarisch gezichtspunt vaak irratio-
neel handelen? Dit raakt aan pedago-

gie, mentaliteitsvorming en -ontwik-
keling .
Bovendien werd de wenselijkheid naar
voren gebracht van het uitbrengen van
een periodiek tijdschrift van een .al-
lure als "Reflex" van de Belgische
P.V.V. dan wel van een commercieel
libertarisch tijdschrift zoals in
Noorwegen reeds gerealiseerd wordt.
Op korte termijn mogen de volgende
resultaten verwacht worden :
- Een beschouwing van Jan Smid over
een waardevolle levensmethodologie;
- Een uiteenzetting van Fred Dekkers
over de sociale wetgeving in België
en Nederland, met medewerking van
Walter van Hulten;
- Een position paper van Louis van
Stekelenburg over de invloed van de
T.V. op de verspreiding van collec-
tivistische en detaitistische ideeën;
- Een artikel van Jan Smid over li-v
bertaire zelfverdediging met mede-
werking van Fred Dekkers en Rob van
Glabbeek.
De organisatie van de studiegroep zal
op de volgende vergadering nader aan
de orde komen. Afgesproken werd dat
ieder zijn of haar ideeën op papier
tracht te zetten omtrent :
1. organisatie studiegroep; '• ",
2. welke subgroepen zijn wenselijk;
3. tijdschrift ja of neen; in wat
voor vorm; ' , . ; , . ;
4. concrete doelen welke binnen één
jaar bereikt kunnen worden.
Uw suggesties dienaangaande worden
gaarne ingewacht door de voorlopige
algemeen coördinator :
Jaap Jansen, Stadhouderslaan 32*
3051 HG Rotterdam, Nederland.
Tel. : O l O - 226780 __ ; i
Voorts zitten in het coördinatie-
comité van de studiegroep :
Eric Verhulst, Zavelstraat l, ',
3200 Kessel-Lo, België, en
Paul Rikmans, Beethovenlaan 25,
2102 ES Heemstede, Nederland.
De volgende vergadering is op 14
januari a.s. om 14,00 uur in restau-
rant Du Lion d'Or, Stationsweg 5,
Breda, vlakbij het station.
Als U ook geïnteresseerd bent, neem
dan contact op met Jaap Jansen.
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"ALTERNATIEF DENKEN"
EEN REAKTIE

o o o o o o o o o o o o o

In vorige Vrijbrief verscheen een
artikel van auteur Guy de Maertelae-
re, met dezelfde titel als hierbo-
ven. Omdat het begrip "Alternatief"
duidt op minstens twee mogelijkheden
gelieve, waarde lezer, dit artikel
als één van de andere mogelijkheden
te beschouwen. De auteur van be-
schouwd artikel begint met te stel-
len dat er drie niveaus zijn van on-
vrijheid: 1. De Politieke Onderdruk-
king - waartegen precies het liber-
tarisme bestaat, zo merkt hij op.En
tot waar wij accoord kunnen gaan.
Maar met de volgende twee is dat
niet meer het geval. Als Onvrijheden
2 en 3 stelt hij " de emotionele on-
derdrukking" alsmede " de onderdruk-
king van het totale bewustzijn".
Voor Onvrijheid 2 doet hij weliswaar
een poging die "van buitenaf" te doen
komen, van derden dus: autoritaire
opvoeding, pp conformisme berustende
psychologische druk... Maar hier
dient opgemerkt dat dit Inhoudt dat
hij de mens niet beschouwt als een
wezen met vrije wil, onafhankelijk
oordeel en eigen intellectuele enti-
teit. Bovendien verlangt hij dat alle
ouders "perfekte" wezens zijn, die
precies weten hoe hun kinderen op te
voeden (waar zich dan de vraag stelt:
volgens wiens waardeschaal, volgens
wiens opvattingen, volgens wiens le-
vensvisie - antwoord: de juiste na-
tuurlijk ! - vraag: wie bepaalt dat?
- Antwoord: de besproken auteur ?).
Eigenlijk geeft auteur reeds onmid-
dellijk aan welke die ideaal perfek-
te waardeschaal is: hij mag niet op
conformisme berusten. Hij moet an-
ders zijn. Anders dan wat? Dat wordt
niet gespecifieerd.;Als we de hui-
dige modebetekenis aannemen, dan be-
tekent het: anders dan de meeste
ouwe, saaie, gevestigde mensen.Maar
dan nog stelt zich de vraag: wat is
anders? In de jungle leven ? Niét
werken! ? Drugs roken ? i
Laten we het duidelijk stellen: wie
libertarisch denkt wil zelf vrij zijn
te leven volgens zijn opvattingen en
laat anderen leven volgens hun op-
vattingen. Wie in de jungle wil le-
ven, of drugs wil roken, dat is zijn
zaak, maar wie in wit hemd met strop-

das dagelijks stipt om 9u op kantoor
is, dat is ook zijn zaak. Het is die
vrijheid die wij, libertariërs, verde-
digen. Respekt voor hippies? O.K. Op
voorwaarde dat zij de "conformist"
even goed respekteren. Respekteren,of
beter gezegd, vrij laten. Want iemand
beoordelen, dat maakt ook deel uit van
de vrijheid.
Omdat we in een wereld leven met
schaarse goederen, en ook de plaats
in deze Vrijbrief beperkt is, moet ik
mijn gevoelens bedwingen en niet op
alles commentaar leveren, Hoewel ik
emotioneel dat dolgraag zou doen.Voor-
al omdat Onvrijheid 2 de "emotionele
onderdrukking" bestempelt als een
Onvrijheid. Logischerwijze zou ik dus
de redaktie van de VRIJBRIEF moeten
beschuldigen mijn vrijheid te beper-
ken! En ik kan ook niet nalaten de
vraag te stellen of ik, als ik zin
heb nog meer te drinken, maar ik weet
dat ik nog achter het stuur moet, en
daarom niet drink, ik te lijden heb
van onvrijheid? En wat moet ik doen
als ik een vrouw liefheb die van mij
niet wil weten, NIET mijn sombere ge-
dachten verdringen? En als ik in een
winkel een prachtige jas zie, die ik
oh zo graag zou willen hebben, maar
die ik niet kan betalen, ben ik dan
onvrij als ik mij dwing hem niet te
gappen? Of is dit slechts een gevolg
van de libertarische leefregel? Maar
dan doe ik beter die libertarische
regels overboord te gooien, als het
enige resultaat is, dat ik gehinderd
word in het uitleven van mijn emoties!
De auteur heeft het over "een vijfde
colonne die de mens in zichzelf heeft
binnengesmokkeld", wat leidt naar
minder zelfvertrouwen, schuld- en
schaamtegevoel. Wel, dat is natuurlijk
ieders eigen probleem. Niemand kan
zich in de huid van een ander steken
en onderzoeken, zoals onder een mo-
torkap, welke leidingen verkeerd zijn
aangesloten of welk onderdeel defekt
is. Het enige wat wij, mensen, kun-
nen doen is in eigen geest kijken. Of
beter gezegd, bij manier van spreken,
in eigen ziel. En hoewel ik alleen
maar voor mezelf kan spreken, wil ik
toch de lezer, en de besproken au-
teur, verzekeren dat ik persoonlijk
daar nergens last van heb.

(vervolg op pag. 5 )
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(vervolg van pag. 4 )

Hoewel ik mijn emoties, naar het mij
lijkt, voortdurend onderdruk. Tot
slot van deze paragraaf stelt de au-
teur dat ontspanning en aanvaarding
in de plaats moeten komen van emo-
tionele onderdrukking en verdringing.
Anders gezegd: niet vechten maar
zich onderwerpen, zich laten gaan -
niet doorzetten, maar zich gewonnen
geven bij de eerste tegenstand, bij
het eerste probleem. Maar of dat
leidt tot "innerlijke harmonie" in-
plaats van "conflict", zoals de au-
teur stelt, betwijfel ik ten zeerste.
Trouwens het alternatief is verkeerd
gesteld. De oplossing van een con-
flict, het gekozen hebben na een
moeilijke keuze, en vooral het juist
gekozen hebben, leidt tot ontspan-
ning en innerlijke harmonie. Niet de
beslissing ontwijken en alles op zijn
beloop laten. Voor zover ik, door in-
trospectie dat kan beoordelen, wel
te verstaan.
De ontwikkeling van Onvrijheid 3 door
de besproken auteur lijkt mij nog be-
denkelijker. Zo stelt de auteur "is
... de onderdrukking van het totale
bewustzijn, de participatie en de
visie op de realiteit, door het
streng rationeel-wetenschappelijk
denken dat in het westen sedert en-
kele eeuwen domineert".. Zonder sar-
castisch te willen zijn kan ik toch
niet nalaten de vraag te stellen:
slaan die enkele eeuwen op de eeuwen
na de Inquisitie? Maar kom, ik wil
ernstig blijven, en overwegen dat ik
niets heb gemerkt van dat "domineren"
van rationeel-wetenschappelijk den-
ken. Aan de context te beoordelen
neem ik aan dat de auteur niet de zg.
"exacte" wetenschappen bedoelt.Eer-
der de sociale, economische en psy-
chische. Nu weet ik toevallig dat er
sinds de 19e eeuw een obscure, haast
onbekende denkschool bestaat, de zg.
"Oostenrijkse", die zelfs heden ten
dage nog vrij onbekend is, en dat er
verder enige niet minder obscure au-
teurs boeken hebben uitgegeven, met
zeker niet meer succes, zoals Adam
Smith, Frederic Bastiat, Etienne de
la Boetie,e.a. Hoogstens voorbehoud
gemaakt voor Adam Smith, qua bekend-
heid dus. Maar zij vergingen in de
zee van niet-rationeel-wetenschap-

pelijke auteurs, redevoeringen, poli-
tieke verhandelingen, enz. Neen. Ik
ben verplicht energiek te protesteren
tegen dat "dominerend".
In de 20e eeuw kwam er dan een
schrijfster, Ayn Rand, die stelde dat
de basiskeuze van elk levend wezen
is: in leven blijven of niet (wat de
mens betreft: een bewuste keuze -
voor alle andere levende wezens: een
basis-alternatief). Bestaan of niet
bestaan - als levend wezen wel te
verstaan. Leven of sterven. Ja of
neen. Er is geen compromis, geen tus-
senweg. Dat is de realiteit. Tracht
daar nu niet tussen uit te komen.
De auteur noemt dit: "de schrale een-
dimensioneel- logica van ja en neen,
ofwel ... ofwel, alles wat niet te
rijmen (valt) met de zg. proefonder-
vindelijke methode". Wel, dat is na-
tuurlijk zijn volste recht. Iedereen
heeft het recht te denken wat hij wil,
en overeenkomstig te handelen. ;<Dat is
de vrijheid die wij, libertariers,
verdedigen. Maar ook: iedereen draagt
zelf, alleen, de gevolgen van zijn
handelingen, hoe of die ook uit-
draaien. Dat ook maakt deel uit van
de vrijheid die wij verdedigen.
Uit de paragrafen die daarop volgen
blijkt een grote afkeer van de auteur
voor objektiviteit, research en zelfs
techniek. Machines, zo blijkt o .a. ,
zijn er niet om de produktiviteit te
verhogen (zodat we bv. meet tijd
hebben om te discussiëren en artikels
te schrijven in een Vrijbrief die
dank zij de moderne techniek voldoen-
de goedkoop kan verspreid worden)
maar hebben een egalitair effekt :
"iedereen is gelijk voor de weten-
schap", "de knop j es van de machines
discrimineren niet iedere vinger
is gelijk" (O.K. voor de vinger, niet
voor de geest die er achter zit!).
Waarom kunst en religie er worden
bijgehaald is ondergetekende niet
duidelijk. Wel geeft het de indruk
"esoterisch" te zijn (een discipline
die de auteur elders verdedigt - ,
esoterisch betekent: alleen ingewij-
den kunnen het geheim begrijpen!).
Wat er ook van zij, alleszins kan op-
gemerkt worden dat de auteur niet ge-
tuigt van veel respekt voor zijn
medemensen: een vader is te veroor-

(vervolg op pag. 8 )
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DE NIEUWE REALITEIT: CATALOGUS
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Zoals in uitzicht gesteld, een kort
overzicht van de waaier van moge-
lijkheden voor wie wil werken aan
een verruimde visie op innerlijke
en uiterlijke realiteit. Wie nog wat
beter wil ingelicht zijn kan er, be-
halye de vorige keer vermelde werken,
nog Roszaks "Unfinished Animal" (o.m.
uitgegeven bij Faber paperbacks,ook
vertaald) en Jacob Needlemans "De
nieuwe godsdiensten" op nakijken.
Wegens de overvloed Van materiaal zal
het misschien een wat saaie opsomming
worden. , . , ,
Laten we onze eerste sprong niet te
ver nemen. De psychologie: Freud en
de psychoanalyse (Karen Horney voor
wie zelfanalyse wil proberen), nog
streng wetenschappelijk, C.G. Jung
(al een heel stuk mythischer), de ge-
staltpsycho.logie, de psychosynthese
,(Assagioli), Primal Scream, de huma-
nistische! psychologie (Maslow),Carl ,
Rogers. , . :
.Oojc^als, psychologische systemen te
beschouwen, :maar al wat exotischer,
verregaander, minder academisch,som-
mige pok wat meer risico's opleverend:
Arica, EST, Sylva Mind Control,Alfa-
seminaries, bio-feedback,(auto)hypno-
'S.ë, Scientology (kan een zware finan-
ciële aderlating worden als je niet !

oppast!), Meer lichaamsgericht:auto-
gen e' training (WARM aanbevolen - in-
siders hebben het grapje al beet -
en bovendien, voor de sceptici,zeer
wetenschappelijk gefundeerd),Rolfing,
bioe'nergetica, Reichiaanse therapie,
Alexjand.er methode, Feldenkrais, mas-
sage;. ;' . • ' • " . . • : ' • • . ' . ' . ;,
Alternatieve gezondheidszorg (ik ver-
mijd met opzet het woord "geneeskun-
de"; een van de stellingen die het
alternatieve denken scherp op de kor-
rel neemt is: precies dat je eerst
ziek zoudt, moeten zijn om iets aan je
gezondheid te doen): Homeopathie, fy-
totherapie (=kruidengeneeskunde),psy-
chische chirurgie, iridolpgie, bloe-
mehtherapie (Dr. Bach), acupunctuur,
neuraaltherapie, bindweefselmassage,
vegetarisme, macrobiotiek. En als je
je nu zit af te vragen wat DIT alle-
maal met ons onderwerp te maken

heeft, wees er dan maar van overtuigd
dat b.v. een grondige homeopatische
behandeling of overschakelen naar ve-
getarische voeding je ook psychisch
flink dooreen schudden. Bovendien is
het "wetenschappelijk" natuurlijk al-
lemaal kletskoek: bij een sterke ho-
meopatische verdunning (precies de
meest werkzame!) zit er GEEN ENKELE
molecule van de oorspronkelijke stof
meer in het middel en wat de meridi-
anen van de acupunctuur betreft, li-
chamelijk "bestaan" die niet. Maar
dit brengt ons eigenlijk bij onze
volgende afdeling, wat ik bij gebrek
aan beter "underground science" zou
noemen: er zit wellicht iets in (soms
heel wat) maar van de universitaire
faculteiten wordt het weggelachen:
piramidologie, bioritmen, radié'sthe-
sie (= pendelen), astrologie, alchemie,
auralezen, kundalini research, theorie
der parallelle universa, vierde, vijf-
de en verdere dimensies (lees o.m.
Ouspensky), dromen interpreteren en
beïnvloeden, reïncarnatietheorie.
Iets meer aanvaard zijn: de nieuwe
fysica (Capra en Zukav) en de para-
psychologie. Vergis je echter niet
wat dit laatste betreft: parapsycho-
logie (of: psi-fenomeen) is gewoon
het WOORD dat men gebruikt als een
"ongewoon" fenomeen zodanig onloo-
chenbaar geworden is dat men wel van
erg slechte wil moet zijn om nog
verder te doen alsof zijn neus bloedt
(niet dat sommigen zich daar overigens
laten door afschrikken!).
Oosterse religie en aanverwante sys-
temen vormen een volgende, en uiter-
aard zeer belangrijke groep: Yoga,
Boeddhisme (met o.a. Zen en Tibetaans
Lamaïsme), Tantra en Taoïsme dienen
hier vermeld. Verder zijn er de
Soefi's en Subud. Tot het Taoïsme be-
horend, maar met aparte betekenis
zijn: Tai Chi (meditatieve gymnastiek)
en de I Ching.
Onafhankelijke goeroes en leraren in
het spoor van die oosterse systemen:
Maharishi (transcendente meditatie),
Aurobindo, Bhagwan Shree Rajneesh (de
bekendste en veelzijdigste), Ghb'gyam
Trungpa, Tarthang Tulku (beiden Ti-
betaanse vluchtelingen),Krishnamurti

(vervolg op pag. 8 )
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O V E R P E I N Z I N G E N
OVER DE HUIDIGE ONTWIKKELINGEN BINNEN DE GEZONDHEIDSZORG

In dit verhaal zal ik mij beperken
tot de ontwikkelingen van de regu-
lering in ons beroep en over de ge-
volgen daarvan. U weet wellicht,dat
er in de jaren na ;de oorlog een toe-
nemend aantal mensen fysiotherapie
ging studeren. Toch had ons beroep :

nog weinig aanzien. De samenwerking
met de artsen liet veel te wensen
over. Het kwam toen nog voor dat een
patiënt naar je verwezen werd zonder
opgave van diagnose. Als je daarnaar
informeerde, kreeg je rustig te ho-
ren, dat je daarmee niets te maken
had! "U masseert maar juffrouw !"
Toen ik mijn bevoegdheid had, sol-
liciteerde ik bij alle ziekenhuizen
met een fysiotherapie-afdeling om
te vragen of ik in aanmerking kon
komen voor een baan. Het lukte,maar
het kostte een hoop moeite! Daarna
is er vrij vlot een tekort aan fy^
siotherapeuten ontstaan. Patiënten
•moesten lang wachten voordat ze be-
handeld worden. Medewerkers op nota-
basis eisten en kregen heel hoge
(dikwijls te hoge) percentages van
het bruto-honorarium. De kwaliteit
van het werk, dat door sommige col-
legae geleverd werd, was niet al-
tijd zoals het moest en had kunnen
zijn! Maar de slinger van de klok
ging weer de andere kant uit. Veel
jonge collegae studeerden af en gin-
gen zich vestigen. In de meeste
plaatsen verdwenen de wachtlijsten
voor patiënten. "Gelukkig" zucht-
ten velen van ons, "de markt her-
stelt zich en er zal weer concurren-
tie komen". Concurrentie is geen
vies woord, maar een gezonde nood-
zaak tot het leveren van kwaliteit.
Bovendien levert een beetje vrije
tijd veel mogelijkheid tot studie
en bezinning!
Maar helaas, dat mocht niet, want er
mag niet zo heel veel in deze maat-
schappij ! De ziekenfondsen kregen
toestemming contracten aan fysio-
therapeuten, die zich wilden vesti-
gen, te weigeren. Waarom? Omdat een
toename van fysiotherapeuten een
toename van het aantal verrichtingen
zou veroorzaken. Dus moest er inge-
grepen worden. Een normaal marktme-

chanisme werd verstoord. De concur-
rentie-mogelijkheid werd uitgeschakeld.
Men vergat dat de hoeveelheid fysio-
therapeuten niet onbeperkt zou kun-
nen toenemen, omdat er nog altijd heel
wat geld nodig is om je te kunnen ves-
tigen. Dat geld moet worden geleend,
omdat de meesten van ons geen ouders- \
hebben, die zo kapitaalkrachtig zijn,
dat ze het kunnen geven. Banken le-
nen geen geld, als er geen zekerheid
is, dat ze de rente en aflossingen
terugkrijgen. ,
Waarom waren er zoveel jongeren fy-
siotherapie gaan studeren? In de
eerste plaats, omdat het een fijn be-
roep is, maar daarnaast was het ook te
gemakkelijk geworden door de Over-
heids-subsidies (beurssysteem) om
te gaan studeren. De Overheid is dus
wel zwaar schuldig aan de grote toe-
name van het aantal fysiotherapeuten!
De eerste reguleringsfout is dus het
beurssysteem, de tweede regulerings-
fout is de stop op de nieuwe vesti-
gingen. De derde reguleringsfout zal,
wel binnenkort overal gemaakt worden
en wordt al hier en daar gemaakt:een
stop op het aantal, uren, dat|een fy-
siotherapeut mag werken. Weg concur-
rentie! Als de Wet Voorzieningen . , ' . , •
Gezondheidszorg wordt ingevoerd, ko-
men er nog een reeks reguletingsfQU-;
ten bij ! \
Wie is degeen, die uiteindelijk het':

slachtoffer zal_worden? De patiënt !
Totdat die patiënt er genoeg van heeft
en zich net als in Engeland en Israël
weer zal gaan wenden tot de particu-
liere klinieken en particulier wer-
kende artsen en fysiotherapeuten, .
ondanks zijn reeds betaalde^premie
voor de Overheidsgezondheidszorg !
Daar zal men fatsoenlijk geholpen
worden zonder lange wachttijden !
De dichter Heine heeft reeds ^lang
geleden gezegd dat je naar Nederland
moet gaan, als de wereld vergaat, om-
dat daar alles 50 jaar later gebeurt.
Nederland blijkt eerst zelf alle
dingen te moeten proberen, die elders
al verkeerd gegaan zijn. Waarom toch?
Waarom moet de vrijheid van elk in-
dividu beknot worden? Waarom kunnen
we niet zelf verantwoordelijk zijn

(vervolg op pag. 8)
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DE NIEUWE REALITEIT: CATALOGUS
(vervolg van pag. Q ~)

(de soberste, voor wie ook hier de
banden met de westerse nuchterheid
niet totaal wil verbreken).
Westerse occult-esoterische systemen:
het traditionalisme (Guénon,Schuon),
theosofie, anthroposofie (met de ge-^
niale en veelzijdige figuur van Ru-
dolf Steiner), Gurdieff (keihard en
elitair), Kaballah, Tarot, Rozen-
kruisers ',• rituele magie. Én dan ten-
slotte al wat te maken heeft met eco-
logie en organische levensbeschouwing,
primitivisme, neo-heidendom, hekserij,
enz.: de culturen van primitieve vol-
keren, de Amerikaanse Indianen, de
werken van Castaneda en (als studie-
materiaal) Eliade, mythologie, ani-
misme, sprookjes (die van Grimm!),
oude folklore *
Vonden ergens geen plaats bij dit al-
les: Pythagoras, het vroege christen-
dom én zijn rivaal, het gnosticisme,
de-.'filosofie . van Herakleitos, Parme-
nides, Plato, Spinoza, de romantiek.
"Geloof" ik1 in al de bovenvermelde
denkers, systemen en methodes? Onbe-
langrijke vraag! Ik geloof in de zin
en het nut van de beslissing om, af-
hankelijk van je eigen belangstelling
en' aarileg, er een of enkele uit te
pikkeni: te bestuderen, te ondergaan
en op jou1;en je leven te laten inwer-
ken. ¥il je dadelijk macrobiotieker
worden; of zen meditatie gaan doen
(om meteen ,twee voorbeelden te geven
waai1 ik wel degelijk in "geloof")dan
vind ik dat prachtig, maar zelfs een
'schuchter ondernomen en halfgelukte
poging met- iets als telepathie kan
al voldoende zijn om je te doen aan-
voelen wat 'Shakespeare bedoelde toen
hij zei dat er meer op aarde en in de
hemel te vinden was dan datgene waar-
voor de filosofie :van betrokkene
ruimte overliet.
Ik ben geen deskundige in; AL wat werd
aangehaald (toch niet!), maar mochten
er vragen of bedenkingen zijn: laat
maar horen.

Guy de Maertelaere.
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

WlJ WENSEN U ALLEN TOE DAT
"BIG BRQTHER" U IN 1984 NIET LASTIG
ZAL VALLEN,

(vervolg van pag. 5 ) - EEN EEAKTIE

delen als hij protesteert tegen de
beroepskeuze van zijn zoon (of slaat
'dit alleen op het beroep van kunst-
schilder?), de "cultureel hoogstaan-
de mens" die een museum bekijkt be-
zondigt zich aan een "must"... Ook
de gelovigen komen aan hun trekken,
die nemen de ethiek van de ongelo-
vigen over plus een extraatje (God!).
De auteur is trouwens expliciet:"al-
le pogingen om (die visies) te door-
breken bekijkt hij met sympathie -
hoe exentriek, naief en vaag ook die
mogen zijn" (het is blijkbaar niet
gemakkelijk aan de auteur's eisen te
voldoen- of beter gezegd, zich te
schikken naar zijn waardemeters).
Maar, zo besluit de auteur dit eers-
te artikel, bij de volgende gelegen-
heid bekijken we ... de echtere en
jiepere kennis ... van de realiteit.
Dit is natuurlijk een gevaarlijke
kwalificatie. Iedereen beschouwt zijn
specifieke levensbeschouwing als
.echt en diep. Ook uw ondergetekende,
hoewel hij duidelijk op weinig pun-
ten akkoord gaat met de auteur.

Fred Dekkers.
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

(vervolg van pag. ?)- OVERPEINZINGEN

voor ons handelen ? Regulering be-
lemmert altijd de ontwikkeling van
een vrij markt-mechanisme van vraag
en aanbod. Helaas zijn er teveel
mensen, die hun brood verdienen met
regeltjes- maken, die anderen be-
knotten in hun vrijheid. (Die regel-
tjes- makers worden door ons be-
taald!) Let wel: Een vrijheid, die
ook de vrijheid van de ander respec-
teert en niet belemmert. Rekening
houden met de vrijheid van de ander,
betekent dat je niet kunt doen en
laten wat er in je eigen gekke hoofd
opkomt! Maar als je geen rekening
houdt met de vrijheid van de ander,
gaat die ander bij jou weg, heb je
geen patiënten en kun je niet leven!
C The person, who does not choose to
be free, may soon not be free to
choose! Sally Hayes )

N. van Hulten - van Os.
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Het eerste Europese Libertarische Con-
gres in Brussel was een succes. Ik heb
enorm genoten van alle mensen die ik er
ontmoette. Ze stelden eisen aan dit
leven, een zeer welkome afwisseling op
het gewone apatische doemdenken. Niette-
min miste ik in de opzet van het congres
enige facetten welke ik persoonlijk
belangrijker vindt dan economie, sociale
stelsels of politiek. Met uitzondering
van een interessante excursie naar his-
torisch Gent/ die buiten het algemene
programma viel, en een geïmproviseerde
avond waarop Bruce Evoy zijn Patrick
Henry voordracht hield, werd er alleen
over cultuur gesproken in relatie tot
onderwijs. In de boekenstalletjes buiten
de gehoorzaal, was er nauwelijks iets
van mijn, blijkbaar ietwat merkwaardige,
gading te vinden; geen cultuurfilosofie,
noch een visie op actueel amusement. Dit
vraagt om correctie. Ik geloof niet, dat
libertariërs barbaren zijn wat sommige
kranten suggereerden, enkel geïnteres-
seerd in egotrippen, geld en verder
niets. Deze publicaties sloegen de plank
mis, maar libertariërs hebben wel de
schijn tegen. Tot nu toe hebben ze te
weinig tijd besteed aan de aangenaamhe-
den des levens.

ZELFRESPECT
Toch geloof ik dat ook die zijde van het
bestaan uitermate belangrijk is. Om het
even of de bezigheden nu zijn gericht op
min of meer creatief tuinieren, het
bouwen van een scheepsmodel in een melk-
fles of op een meer conventionele bena-
dering van cultuur als het bezoeken van
een museum, een concert, het lezen van
een boek of een avondje theater. Cul-
tuur, en met name de schone kunsten,
moeten libertarische aandacht krijgen.
Steeds meer wordt de kunst overwoekerd
door een alledaagsheid van betreurens-
waardig niveau. "Kunst...? Niets dan een
doelloos tijdverdrijf voor rijke niets-
nutten," roept een nihilist in Somerset
Maughams Christmas Holiday. "Misschien

dat we in de toekomst kunst nodig heb-
ben. .. kunst voor de man in de straat.
De mensen willen zoet worden gehouden en
misschien is kunst hiervoor wel de beste
manier."

Het lijkt er helaas op dat Maughams
onheilsprofeet steeds meer gelijk gaat
krijgen, maar kunst kan zoveel meer
zijn. U hoeft maar naar een van de por-
tretten van Rembrandt te kijken. U ziet
daarop mensen met uitstraling, met le-
vensvreugde. Rembrandt was in staat zijn
modellen grootser dan de werkelijkheid :

te schilderen. Als superlatief van hen-
zelf.

Ik geloof dat het zoeken van het
superlatief van zichzelf een van de
meest wezenlijke kenmerken van de liber-
tariër is. Hij houdt van mensen die
slagen, van mensen die succes nastreven
en proberen hun eigen leefwereld te
verbeteren zonder anderen tot last te
zijn, hen te vernederen of de wet voor
te schrijven. ledere libertariër heeft '
er problemen mee dat zo'n voorkeur, voor
mensen die slagen, niet of nauwelijks
geoorloofd is. In deze samenleving van
verliezers en steuntrekkers lijkt het
hebben van succes iets om je voor te
schamen. Libertariërs hebben echter geen
zin in de rol van slachtoffer. 2e zijn
niet bereid ten koste van hun zelf-
respect naastenliefde te tonen. Beschei-
denheid huichelen is vernederend, net
als apatisch meedoen aan de algemene
klaagzang. Het leidt tot niets dan de
uitzichtloze ellende van de Aardappel-
eters van Van Gogh. De uiteindelijke
consequentie is Jobs mesthoop.

AMUSEMENT
In de literatuur van vandaag zien we
steeds vaker de held toegeven aan zijn
zwakheden. Hij vecht allang niet meer
tegen tegen het noodlot. We krijgen een
eindeloze stoet van wankelmoedige Ham-
lets, zelfvernietigende Raskolnikovs,
verminkte Picasso vrouwen, wezenloze
"blondines met meer fun" en Donald Duck-

(vervolg op pag. 10)
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(vervolg van pag. 9)- CULTUUR EN LIBERTARISME

achtige pechvogels voorgeschoteld. Alom
wordt de armoede verheerlijkt (de laat-
ste modetrend heet "ragged look"). De
voorkeur van schrijvers en media schijnt
uit te gaan naar het gebruik van volkse,
platte taal en schuttingwoorden.

De populariteit van TV-series als
Peyton Place of Dallas is alleen geba-
seerd op afgunst en hebzucht van de
toeschouwer. Vooral ook, omdat de ge-
toonde American Dream er niet een is,
die met menselijke waarden en inspannin-
gen is onderbouwd* De rijkdommen zijn
die van een pooier, verkregen met afper-
sing en onbenullige boeren slimheid. Net
als de rovende adel en geestelijkheid
van- voor de Franse Revolutie, geven der-
gelijke series aanleiding tot meer so-
cialisme. "Waarom zij wel, en ik niet?"
is een veel gehoorde vraag. "Het is toch
onterecht dat gewone mensen, de getoonde
TV-rollen̂  meer dan gewone rijkdom be-
zitten̂  Bij een beroemde voetballer of
popster ligt dat anders, die leveren er
prestaties voor."

KUNST IS ANDERS
De manier waarop de kunst zich presen-
teert is van belang. Als het doel is
ongeluk, honger of vuiligheid te gebrui-
ken om afgestompte zenuwstelsels te
schokken of wanneer een doel gewoon
bntbreelct, is er geen enkele reden de
resultaten, te prijzen. De benaming
"kunst" •wordt tegenwoordig met name ge-
bruikt, of beter misbruikt, als om-
schrijving voor literatuur die oproept
tot intolerantie en haat. De Muze wordt
verlaagd tot aanstichtster van .sociale
onrust en nihilistisch anarchisme.
Maar..., er/is ook kunst die kracht uit-
straalt, je uitdaagt voor jezelf te
vechten en te streven naar een beter en
vreugdevoller leven: kunst die voortkomt
uit echte liefde voor de mens.

Zelfs in zijn menselijke dwalingen
kan deze liefde groots zijn. De litera-
tuur geeft ons bijvoorbeeld een Medea en
een Phaedre. Beide maken fouten, maar
wat ons fascineert is hun zoeken naar
een oplossing. De Medea die Euripides
beschrijft, is zeer gehecht aan haar
kinderen. Vertwijfeld zoekt ze een uit-
weg uit haar conflict. Ze kiest uitein-
delijk toch voor wraak en, met tranen in
haar ogen, vermoordt ze haar beide kin-

deren. Phaedre, in het toneelstuk van
R'acine, spant zich enorm in om de onge-
oorloofde liefde voor haar stiefzoon
onder controle te houden. Dat dit niet
lukt is niet haar fout, maar ze accep-
teert wel de consequenties. Het is haar
verantwoordelijkheid, ze schuift niets
af op een ander.

Het is duidelijk dat dergelijke kunst
geen spiegel kan zijn van het onvolmaak-
te dagelijkse leven. Het "grootser-dan-
de-werkelijkheid" is wat kunst doel en
richting geeft. Om deze reden moeten de
klassieke kunstenaars - schrijvers,
schilders, beeldhouwers, componisten of
architecten - ook onafhankelijke denkers
zijn. Er moet iets worden beklemtoond,
er moet stelling worden genomen. Waarden
moeten worden geïnterpreteerd. Doorstaat
kunst de eeuwen, dan komt dit meestal
omdat de kunstenaar heeft gekozen voor
het meest tijdloze thema dat er is: de
grootsheid van de mens, van het indivi-
du.

De vraag is gerechtvaardigd of Home-
rus, da Vinci, Bach, Byron, Kuyper en
honderden andere kunstenaars iets mee te
delen hebben aan libertariërs. Dit is
uitermate belangrijk. Alhoewel kunst
zelden een perfect voorbeeld van liber-
tarisch denken zal zijn, is er zeker
verwantschap. Het onderkennen van deze
verwantschap plaatst het libertarisme in
een breder perspectief. Ze toont dat de
libertarische gedachte universeel is, al
heel oud, en dat ze een bron is van
levensvreugde.

Louis van Stekelenburg
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

AMERIKA
Op de september conventie van de Li-
bertarische Politieke Partij is
David Bergland benoemd tot ' Presi-
dents Candidaat voor de verkiezingen
in 1984. Met als Vice President Can-
didaat Jim Lewis. Als sterk punt
geldt voor David Bergland zijn gro-
te kennis betreffende fundamentele
libertarische principes. Tot voor-
zitter van de partij werd gekozen
Paul Grant. (Alicia Clark had zich
niet verkiesbaar gesteld. Zij gaat
andere functies in het Libertarisme
vervullen. )
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KRING ROTTERDAM - 6/10/83
De gehele bijeenkomst werd gewijd
aan het functioneren van de kring.
Een belangrijke reden hiervoor was
de grote groei van het ledental,
naast de ontevredenheid over het func-
tioneren in de laatste maanden.
Allereerst kreeg ieder van de zestien
aanwezigen de gelegenheid zijn/haar
mening te geven over wat hij/zij van
de kring verwachtte. Er kwam een dui-
delijke behoefte naar voren, naar
uitdieping van de libertarische filo-
sofie en naar de praktische gevolgen.
Daarnaast wilden sommigen activitei-
ten ontplooien gericht op een liber-
tarische politieke partij, op uit-
breiding van het ledental en versprei-
ding van de libertarische visie. Bij-
na allen spraken de behoefte uit naar
een duidelijke agenda, liefst van te
voren bekend, met een efficiënte ver-
gadering.
Vervolgens ging men uiteen in drie
groepen om te discussiëren over hoe
de kring en de kringbijeenkomsten ge-
organiseerd zouden moeten worden,
ledere groep kwam naderhand terug met
een gelijksoortig voorstel: een co-
ördinerend groepje benoemen die de
taken op zich zal nemen van gespreks-
leiding, planning van de agenda's,
verslaglegging en penning-beheer.
Met nadruk werd gevraagd om een kort
huishoudelijk gedeelte, informatie
ronde, en ruim van te voren geplande
onderwerpen. Voorlopig is een zoge-^
naamd dagelijks bestuur ingesteld die
deze coördinatie op zich zal nemen.
Op de volgende kringbijeenkomst wordt
gekeken of er nog andere belangstel-
lenden zijn voor deze functies. Op
die bijeenkomst zal rond 21 u. Dhr.
Nico Apeldoorn het onderwerp inleiden
"Libertarische visie op milieu-be-
scherming en vervuiling".
Tenslotte zal op deze bijeenkomst ook
de belangstelling van de kring-leden
naar discussie-onderwerpen worden §e~|(
peild. Dan kan het "dagelijks bestuur
beginnen met een planning voor het
komende half-jaar.

Gebaseerd op het verslag van deze
bijeenkomst van Ria Verspeek.

KRING TILBURG - 13/10/83
Op donderdag 13 oktober kwamen zo'n
25 geïnteresseerden in Tilburg bij-
een om het Libertarisch Centrum Til-
burg op te richten. De deelnemers za-
gen die avond een videoband van de
voornaamste TV reportages die in
België over het Libertarisme en de
Brusselse Conventie gemaakt zijn.
Daarna gaf ir. H.J. Jongen een goede
introduktie over het libertarisme en
na een vlot praatje van de Heer L.P.M,
van Gils wat daarop aansloot, ontston-
den levendige discussies. Uit deze
discussies bleek dat men zeer geïn-
teresseerd is in een duidelijke con-
sistente zienswijze, en dat het li-
bertarisme wat dat betreft ook aan
een behoefte voldoet.
Op donderdag 10 november was de twee-
de bijeenkomst. En hoewel er aanmer-*
kelijk minder aanwezigen waren, was
het toch een bijzonder interessante
avond. Dr. Nico Apeldoorn hield de
lezing over "Vervuiling : Indirecte
agressie" die ook in de kring Rot-
terdam zo goed ontvangen was,
De volgende kringbijeenkomsteh zul-
len gehouden worden elke tweede dins-
dag van de maand, de eerstkomende op
dinsdag 13 december.
U bent welkom. (Bel even op 03465 -
64994).
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o O o o o o ö o o o o o o o

l december

IS december

23 december

1984
5 januari

10 Januari

2 februari

14 februari

31 maart of
7 apri1

13-20 aug.

A G E N D A

Kringbijeenkomst Schiedam.
Voor meer informatie:
- Mevr. T,de Wilde 010-268702

Kringbijeenkomst Tilburg.
Voor meer informatie:
- Lib. Centrum Maarssenbroek

tel. 03465-64994 df
- tel. 013- 634821 ;

Friedman om 21.30 op
Belgische TV-BRT.

Kringbijeenkomst Schiedam.

Kringbijeenkomst Tilburg.

Kringbijeenkomst Schiedam.

Kringbijeenkomst Tilburg.

Trefpunt-bijeenkomst in
Utrecht.

2nd World Libertarian Convention
LIBERTAS-II: LONDQN '84.
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DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE ECONOMIE
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

De edele metalen blijven nu staan op
de (lage) niveau's die bereikt zijn.
Hoe dan ook ontkomen we volgend jaar
niet aan hogere inflatie en dat be-
tekent hogere goudprijzen. Waarom
zijn dan nu zilver en goud omlaag?
Zilver kreeg het .vooral te verduren
omdat ,een aantal landen hun schuld
positie trachtte te verlagen door
zilver te verkopen. Vanzelfsprekend
brengt een groter aanbod een lagere
prijs met zich mee. De goede kant
van dit verhaal is de analogie die
we hierbij hebben met de goudverko-
pen van het IMF van enkele jaren ge-
leden. De dreiging van die verkopen
was voldoende om de goudprijs voor
een lange tijd laag te houden. Toen
echter de geplande hoeveelheid ver-
kocht was, en de dreiging weg, kon
goud ongehinderd en flink stijgen.
Ik beloof U hier geen gouden of zil-
veren bergen, .maar ik ben er van
overtuigd dat wij volgend jaar om
deze tijd hogere prijzen zullen zien
en dat de huidige prijzen met wee-
moe,d zullen worden beschouwd.
De aandelen beurzen proberen hun
.richting te bepalen» En wacht U maar
even om te zien welke die richting
is. Normaal zou U kunnen kopen want
overal komt beter ekonomisch nieuws
te voorschijn, maar zelfs goed
nieuws doet niets aan de koersen.
Houdtook Uw (beleggings) kruit
droog voor de Amerikaanse beurs. Om-
dat in: Amerika vermogens verlies af-
trekbaar van de belasting is, kunnen
bepaalde aandelen die veel gedaald

NEDERLANDSE JAARWISSELING TIPS
Heeft u gedacht aan:

1. Schenking aan kinderen.
2. Schenkingen aan stichtingen (b.v. Liber-

tarisch Centrum). Wanneer u het totaal
bedrag optelt dat u voor een aantal ja-
ren had gedacht te geven; kunt u dat
totaal beter in een jaar concentreren om
de grens te halen,

3. Aanvraag vermindering loonbelasting.
4. Betaling ziektekosten. Het kan zinvol

zijn dit jaar over de grens te komen en
alvast een aantal rekeningen vooruit te
betalen (b.v, de geschatte tandartsreke-
ning).

zijn nog eens een extra daling te zien
geven. Let nu vooral op de Nederlandse
en Duitse grotere fondsen, waarvan een
aan de tweede fase van stijging toe
is. U voorkomt daarmee een $ risiko en
Duitsland zou relatief meer moeten
stijgen dan Nederland.
Voor de Nederlandse belastingbetalers
is het nu zaak te overwegen om mee
te doen aan de koopsom polissen.
Het is een belastingvriendelijke ma-
nier van sparen en U loopt er weinig
risiko mee. Indien U hierover vragen
heeft, stuurt U dan even een briefje.
Gezien de heibel en toestanden met
de Nederlandse ambtenaren, zou het
mij niet verbazen als een aantal af-
trekposten volgend jaar afgeschaft
gaan worden. Diegene die daar nu nog
met een hoog(er) inkomen gebruik van
kunnen maken (onderhoud, studeerka-
mer, etc.) adviseer ik dat dan ook
tot het uiterste te doen.
Nu heeft U misschien een hoger inko-
men dan volgend jaar, dus telt een
aftrekpost zwaarder.

ir. L.H.M. Jongen.

AYN RAND
Door Nathaniel Branden is een 90 mi-
nuten-cassette tape gemaakt over :

The Benefits and Hazards
of the Philosophy
of Ayn Rand :
A Personal Statement.

Deze tape kunnen wij U warm aanbeve-
len. U kunt hem bestellen bij :
Biocentric Institute, POBox 4009,
Beverly Hills, CA 90213. U.S.A.
De prijs is $ 14,95 + $ 2,- voor
verzendkosten e.d.

INDEX LIBERTARISCHE INSTITUTEN
Door Jan Sommerfelt Pettersen (Noor-
wegen) is samengesteld een: Interna-
tional Directory of Institutions &
Publications promoting Reason & Li-
berty, Deze "index" van een 200-tal
namen en adressen kunt U opvragen bij
het Libertarisch Centrum. Om verzend-
kosten e.d. te dekken wordt een bij-
drage van ƒ 2,-/ BF 35,- op prijs
gesteld.


